
توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية 
والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة

تساعد توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل 
اإلمدادات الزراعية المسؤولة )التوجيهات( المؤسسات على التخفيف من اآلثار السلبية على سلسلة 

اإلمدادات الزراعية وتشجيع النمو الشامل. ومن شأن تنفيذ هذه التوجيهات أن يساعد الشركات في التصدي 
بشكل استباقي لألضرار وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

التعــاون  منظمــة  توجيهــات  عــن  معلومــات 
ومنظمــة  االقتصــادي  الميــدان  فــي  والتنميــة 

والزراعــة  األغذيــة 

إّن التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات مجديــة لجميع المؤسســات 
فــي سلســلة القيمــة الزراعيــة بمــا يشــمل المؤسســات المحليــة 
والكبيــرة  والمتوســطة  الصغيــرة  والعامــة،  الخاصــة  واألجنبيــة، 

الحجــم. وتتضمــن هــذه التوجيهــات قســمين رئيســيين همــا:

 المعايير الزراعية 	
يحدد هذا القسم المعايير التي ينبغي للمؤسسات التقيد 
بها لتعزيز سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة. وتشمل 

المجاالت المواضيعية التي تتناولها هذه التوجيهات مسألة 
المساواة بين الجنسين وتقاسم المنافع، باإلضافة إلى 

حقوق اإلنسان، وحقوق العمل، والصحة والسالمة، 
واألمن الغذائي والتغذية، وحقوق حيازة األراضي، ورفاه 
الحيوانات، وحماية البيئة، واالستخدام المستدام للموارد 

الطبيعية، والحوكمة، والتكنولوجيا واالبتكار. 

 إطار ممارسة العناية الواجبة المستند إلى 5 خطوات 	
ينبغي للمؤسسات أن تحّدد اآلثار السلبية الفعلية 

والمحتملة المترتبة على أنشطتها، وأن تقّيمها، وترّتبها 
بحسب األولوية، وأن تخفف من حدتها وأن تبحث في 

كيفية معالجتها. وحتى ولو كان ينبغي لجميع المؤسسات 
ممارسة العناية الواجبة، يمكن تكييف تنفيذ هذا اإلطار 

بحسب مكانة المؤسسة في سلسلة اإلمدادات.

معلومات أساسية

ومحدوديــة  المنــاخ  بتغيــر  يتأّثــر  الــذي  عالمنــا  فــي  الزراعــة  تــؤدي 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  حاســًما  دوًرا  الطبيعيــة،  المــوارد 

المســتدامة.

العمــل  لفــرص  رئيســًيا  مصــدًرا  الزراعيــة  المؤسســات  وتشــكل 
وقــدرات  والتكنولوجيــا  الخبــرة  تجمــع  فهــي  المهــارات.  وتنميــة 
التمويــل مــن أجــل توفيــر األغذيــة المأمونــة والمغّذيــة للســكان 
الطاقــة  مصــادر  فــي  واإلســهام  التنامــي،  فــي  عددهــم  اآلخــذ 
الجديــدة. وال يــزال إنتــاج الســلع الزراعيــة الغذائيــة وغيــر الغذائيــة 
ــا حاســًما  المأمونــة وذات النوعيــة الجيــدة والمســؤولة يمّثــل تحدًي

المصلحــة. أصحــاب  لجميــع 

وتوصــي التوجيهــات التــي وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بممارســة 
العناية الواجبة استناًدا إلى المخاطر لتحديد المخاطر في سالسل 
اإلمــدادات وترتيبهــا بحســب األولويــة، وتجّنــب التأثيــرات الســلبية، 
وإنشــاء نظــم لمعالجــة المخاطــر والتخفيــف مــن حدتهــا. فمــن شــأن 
ممارســة العنايــة الواجبــة، عندمــا تكــون فعالــة، أن تعــود بالنفــع 
علــى المؤسســات مــن خالل تقليــص المخاطر المتعلقة بســمعتها 
والمخاطــر التشــغيلية والماليــة، ومســاعدة األعمــال التجاريــة علــى 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

إطار عمل من 
خمس خطوات

إنشاء أنظمة إدارية قوية في الشركات	. 

تحديــد المخاطــر الموجــودة فــي سلســلة اإلمداد وتقييــم هــذه المخاطــر وترتيبهــا 	. 
بحســب األولوية

تصميم وتنفيذ استراتيجية من أجل االستجابة للمخاطر المحددة 	. 

التحقـق مـن العنايـة الواجبـة فـي سلسـلة اإلمداد	. 

رفع تقارير بشأن العناية الواجبة في سلسلة اإلمداد	. 
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تبسيط التوجيهات ورسائلها الرئيسية لتصبح أطًرا تنظيمية ومعايير صناعية.. 	
إجراء تقييمات لتحديد المواءمة بشأن معايير إصدار الشهادات الخاصة بسلع مختارة.. 	
اإلبالغ عن الطريقة التي يمكن من خاللها للشركات دعم التنمية عن طريق العناية الواجبة المستندة إلى المخاطر.. 	
إجراء تدريب بشأن العناية الواجبة المستندة إلى المخاطر.. 	
تطوير أدوات لقياس التقدم المحرز في العناية الواجبة واعتمادها وأثرها، وفًقا لتوجيهات منظمة التعاون والتنمية في . 	

الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة.

للمزيد من المعلومات ُيرجى التواصل مع:

مواضيع السلوك التجاري المسؤول المشمولة في توجيهات منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة

Shivani KANNABHIRAN السّيدة
مركز السلوك التجاري المسؤول

إدارة الشؤون المالية وشؤون المؤسسات
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

rbc@oecd.org

Pascal LIU السّيد
قائد الفريق المعني بسالسل القيمة العالمية المسؤولة

شعبة التجارة واألسواق 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 responsible-business-conduct@fao.org

 http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
/www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/en

www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao
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